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REVİZYON SAYFASI 

 

 

EFECTIS ERA AVRASYA A.Ş. yönetim sistem dokümantasyonu, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından onaylanmıştır.  

 

Sıra No. Değişiklik Tarihi Değişikliğin Tanımlanması Onay 

1 01.02.2019 

- Madde 6.14 Belgenin askıya alınması maddesinde askıya alma 

süresi maksimum 12 ay yerine 6 ay olarak değiştirildi. 

- Madde 6. Müşteri tarafından başvuru maddesine başvuru 

koşullarında şikayetlerin kaydının tutulması gerekliliği 

eklenmiştir. 

- Madde 13 ‘e habersiz denetim detaylandırıldı. 

 

2 29.01.2020 

- Madde 8 CE İşaretleme Koşulları maddesinde Efectis web 

sitesinde (www.efectis.com) yayımlanan bilgileri içeren 

tablodan sertifikaların durumu ile ilgili kısım kaldırılmıştır.  

 

3 15.12.2020 

- Madde 8 CE İşaretleme Koşulları maddesinde Efectis web 

sitesinde (www.efectis.com) yayımlanan bilgiler kısmı 

websitesindeki yenilik sebebiyle değiştirilmiştir. 

- Madde 10 Efectis Era Avrasya'nin Gözetim Kapsamindaki 

Karari başığında iptal edilen ve askıya alınan sertifika(lar)ın 

bilgilerinin YMDS sistemi üzerinden paylaşılması ifadesi 

kaldırılarak,  yazılı olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığına 

iletileceği ifadesi eklenmiştir. 

 

4    

5    

6    
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1. AMAÇ 

Bu prosedür, Efectis Era Avrasya tarafından AB’nin Yapı Malzemeleri Yönetmeliği 305/2011/AB ’ye uygun olarak, 

uygunluk değerlendirme sistemleri 1+, 1 ve 2+ altında olan yapı malzemeleri için CE belgelendirme süreçlerinin 

yönetilmesi için hazırlanan düzenlemeyi tanımlamaktadır.  

 

2.   KAPSAM 

 

Efectis Era Avrasya 'nın Belgelendirme kuruluşu olarak bildirildiği her yapı malzemeleri türü için, bu prosedürü özel 

kurallar tamamlamaktadır. 

 

Bu prosedür ile herhangi bir yasal veya yasaya dayanan hükümler arasında herhangi bir tutarsızlık olması durumunda, 

yasal hükümler geçerli olacaktır. 

 

3. KULLANILAN KISALTMALAR VE TANIMLAR 

 

MÜŞTERİ Belgelendirme için başvuru gerçekleştiren ve ürünü piyasaya arz eden imalatçı/dağıtıcı veya 

yetkili temsilcisi konumundaki tüzel veya gerçek kişi için kullanılan genel terim.  

Yetkili Kuruluş Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

CPR   Yapı Malzemeleri Yönetmeliği 

CE   Yapı Malzemeleri Yönetmeliği kapsamında kullanma yetkisi verilen işaret 

Sertifika   CPR’a göre Performans Değişmezliği/ Fabrika Üretim Kontol Sistemi Uygunluğu Sertifikası 

AEA    Avrupa Ekonomik Alanı 

AET    Avrupa Ekonomik Topluluğu 

AB    Avrupa Birliği 

FÜK    Fabrika Üretim Kontrolü 

ITT    İlk Tip Testi 

NANDO                Yeni Yaklaşım Onaylı ve Atanmış Kuruluşlar 

NPD   Performansı Belirlenmedi 

Taşeron                 Tedarikçinin ürünün beyan edilen nitelikleri üzerinde etkisi olabilen alt tedarikçi 

 

 

4.   İLGİLİ BELGELER VE KOŞULLAR 

 

Bu prosedüre konu olan ürünler aşağıdakilere uygun olacaktır: 

 4 Nisan 2011'de Avrupa Birliği Resmi Gazetesi'nde yayınlanan 305/2011 Sayılı Yapı Malzemeleri 

Yönetmeliği 

 Efectis Era Avrasya tarafından ilan edilen, özellikle incelenmekte olan yapı malzemesine uygun teknik 

özellikleri listeleyen özel talimatlar. 

Bir yapı malzemesi için sertifika yayımlanması, hem aşağıdaki işlemlerin önceden yerine getirilmesine hem de 

sonuçların geçerli belgelerde belirtilen şartlara uygunluğuna bağlıdır: 

 

 Gerektiği takdirde fabrikadan numune alma 

 Gerektiği takdirde ve ürün tipine bağlı olarak: ITT (ilk tip testi) 

 Saha ve Fabrika Üretim Kontrolü (FÜK) ilk denetimi 

 Saha ve FÜK gözetim denetimleri 

EK B, uyumlaştırılmış teknik şartnamelere ve onaylanmış kuruluşlar grubunun kararlarına uygun olarak, belgelendirme 

şartlarının karşılanmasına ilişkin kesin bilgiler verir. 

 

5.  UYGULAMA 

     

5.1. CE SERTİFİKASI İLE İLGİLİ KURULUŞLAR  
 

Efectis Era Avrasya 'nın başlıca faaliyetleri şunlardır: 
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 Çoğu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen onaylar ve/veya Türk Akreditasyon Kurumu tarafından 

akredite edilen kapsamlarda, yangın güvenliği alanında test, muayene, mühendislik hizmetleri 

 Gönüllü/isteğe bağlı ürün belgelendirme faaliyetleri 

 Yapı malzemelerinin CE işaretlemesi amaçlı uygunluk değerlendirme ve belgelendirme faaliyetleri 

Efectis Era Avrasya, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından, 2184 nolu, Yapı Malzemeleri Yönetmeliği 

(CPR) Bölüm VII ve Ek-V gereği (öngördüğü) usullerle bağlantılı olarak performans değişmezliği sertifikasına ilişkin 

görevleri yerine getirmek üzere Test ve Belgelendirme Kuruluşu olarak onaylanmıştır. 

 

Efectis Era Avrasya, ürün belgelendirme faaliyetine ait teknik yönetim görevlerini, belgelendirme başvurusu ile ilgili 

teknik evrak işlerini Ürün Belgelendirme Departmanı bünyesinde yürütmektedir. 

 

Yapı Malzemeleri için Performans Değişmezliği / Fabrika Üretim Kontol Sistemi Uygunluğu sertifikasındaki tüm ilgili 

taraflar mesleki gizlilik ile bağlıdır ve gizliliğin sağlanmasını taahhüt etmiştir. 

 

Efectis Era Avrasya Müşteriye ilişkin olarak müşteri dışındaki kaynaklardan elde edilen bilgileri gizli tutmayı taahhüt 

etmiştir. 

 

5.2.   EFECTİS ERA AVRASYA - ÜRÜN BELGELENDİRME DEPARTMANI 

 

Efectis Era Avrasya Ürün Belgelendirme Departmanının ana görevleri şunlardır: 

 

 Müşteriye performans değişmezliği/ Fabrika Üretim Kontol Sistemi Uygunluğu sertifikası ile ilgili bütün 

gerekli açıklamaların sunulması 

 Performans değişmezliği/ Fabrika Üretim Kontol Sistemi Uygunluğu sertifikaları için başvuru dosyaları 

üzerinde çalışmaların yürütülmesi 

 Başvuru dosyalarıyla ilgili ilk değerlendirmenin gerçekleştirilmesi 

 Belgelendirme sürecine dair alınan kararların uygulanmasının sağlanması 

 Performans değişmezliği / Fabrika Üretim Kontol Sistemi Uygunluğu sertifikası için takip dosyaları üzerinde 

çalışmalar yürütülmesi 

 CPR’ın ve CPR bağlantılı uyumlaştırılmış teknik şartnamelerdeki değişimlerin izlenmesinin sağlanması ve 

sertifika kapsamındaki performanslar üzerinde muhtemel etkisi olan değişikliklerin müşterilere bildirilmesi 

 Avrupa Komisyonu tarafından atanmış diğer onaylanmış kuruluşlarla ilişkilerin geliştirilmesi 

 CPR bünyesinde “Yetkili Kuruluş” ve Efectis Era Avrasya tarafından verilen sertifikalar ile ilgili diğer 

makamlarla iletişimin sağlanması 

 Efectis Era Avrasya tarafından verilen sertifikalarının ihlali hakkında yetkili makamların bilgilendirilmesi 

 Hem Efectis Era Avrasya tarafından ilan edilen bu prosedürün hem de özel talimatların iyileştirilmesi. 

Bu görevlerin tamamlanmasının ardından Efectis Era Avrasya sertifika verebilir veya vermeyebilir. Bu sertifikanın tüm 

sorumluluğunu alır. 

 

5.3. DENETİM KURULUŞLARI 

 

Denetimleri yürüten kuruluşlar, Yetkili Kuruluş’un Efectis Era Avrasya ’yı görevlendirme şartları doğrultusunda yetkili 

kuruluş tarafından onaylanır. 

 

Denetim görevlerini yerine getirmek için Efectis Era Avrasya aşağıdakilerle çalışabilir: 

 

 Efectis Era Avrasya'ın iç denetçileri 

 Veya, Efectis Era Avrasya tarafından yetkinliği doğrulanan dış denetçiler  

 Veya, müşteri taleplerine veya fiziksel şartlara bağlı olarak kullanılması gerektiği durumlarda Efectis Era 

Avrasya tarafından yetkinliği doğrulanan başka herhangi bir denetleme kuruluşu denetçileri 

Denetimden önce, Efectis Era Avrasya müşterilerine denetçi bilgisini verecektir. 
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5.4. TEST LABORATUVARLARI 

 

İlk tip testi yapan veya ilk tip test sonucunu hesaplama ile sunan laboratuvar, Yetkili Kuruluş’un Efectis Era Avrasya 

’yı görevlendirme şartları doğrultusunda yetkili kuruluş tarafından onaylanır. 

 

Efectis Era Avrasya, müşteri taleplerine veya fiziksel şartlara bağlı olarak gerektiği durumlarda aşağıdakileri 

kullanabilir: 

 

 Efectis Era Avrasya test laboratuvarı 

 Veya ilgili testler için EN ISO / IEC 17025'e göre akredite edilmiş herhangi bir laboratuvar 

 Veya CPR kapsamında onaylanmış  (NANDO veri tabanında yatay onaylama-horizontal notification ile 

bildirilmiş) herhangi bir laboratuvar. 

 

5.5.   BELGELENDİRME KOMİTESİ 

 

Belgelendirme Komitesi, Efectis Era Avrasya tarafından uygunluk değerlendirmesi süreci için performansın 

değişmezliği sertifikası ile ilgili bir karar hakkında müşterinin başvurusu doğrultusunda, karar vermeden sorumlu 

komitedir. 

 

Uygunluk değerlendirmesi (ilk tip testleri, denetimi) yapılan ürün için belge verilip verilmemesi, askıya alınması, 

iptali/belgenin geri çekilmesi hakkındaki kararları vermeden tek sorumlu komitedir. 

 

Belgelendirme Komitesi; Efectis Era Avrasya Teknik Koordinatörü veya Yönetim Kurulu Başkanı ile uygunluk 

değerlendirme faaliyetinde yer almamış en kıdemli FÜK Baş Denetçisi ya da Teknik Uzmandan oluşturulur. 

Belgelendirme kararı yalnızca oy birliğiyle alınabilir. Oy birliği sağlanamadığı koşullarda belgelendirme kararı 

verilemez. Belgelendirme ön değerlendirmede (başvurunun değerlendirilmesi, denetimin gerçekleştirilmesi, FPC 

denetiminin gerçekleştirilmesi, ITT ‘lerin yapılması, numune alınması) yer alan personel kesinlikle karar 

değerlendirmede (gözden geçirme ve belgelendirme kararının verilmesinde) görev alamaz. 

 

6.  MÜŞTERİ TARAFINDAN SERTİFİKA İÇİN BAŞVURU 

 

Sertifika için başvuru yapmadan önce müşteri, hem başvuru konusu olan ürünün hem de iş sahalarının (fason üretim 

yapılan sahalar da dahil olmak üzere) bu prosedürde ve yanı sıra incelenen ürüne ilişkin özel talimatlarda tanımlanan 

koşulları yerine getirmesini sağlayacaktır. Sertifika kullanımı süresince bu koşullara uymayı kabul eder. 

 

Sertifika başvurusunda bulunması gereken belgeler EK A'da listelenmiştir. 

 

Müşteri Efectis Era Avrasya’ya başvurusunu yaparak tamamıyla aşağıdaki şartlara uymayı kabul eder: 

 

1. Bu prosedürü, ürüne özgü talimatları ve ilgili uyumlaştırılmış teknik şartnamelerde/harmonize standartlarda belirtilen 

şartları sürekli olarak yerine getirmeyi, 

2. Uygunluk değerlendirmesinin gerçekleştiği tarihte yürürlükte olan prosedür, ürüne özgü talimatlar ve ilgili 

uyumlaştırılmış teknik şartnamelerin uygulanması esnasında Efectis Era Avrasya tarafından alınan kararlara herhangi 

bir kısıtlama veya çekince olmadan uymayı, 

3. Uygunluk değerlendirmesinin gerçekleştiği tarihte yürürlükte olan prosedür, ürüne özgü talimatlar ve ilgili 

uyumlaştırılmış teknik şartnamelere uygun olarak ürün (ler) in performans değişmezliğini sağlamak için her türlü 

çabayı göstermeyi, 

4. Sertifikalı ürüne ilişkin herhangi bir değişikliği uygulamadan önce Efectis Era Avrasya 'nın yazılı mutabakatını 

istemeyi, hem üretim sahalarına (fason üretim de dahil olmak üzere) hem de Fabrika Üretim Kontrolüne (FÜK) ilişkin, 

CE işaretinin gerekliliklerine dair ürünün performans değişmezliğini etkilemesi muhtemel herhangi bir değişikliği 

Efectis Era Avrasya'ya bildirmeyi, 

5. Efectis Era Avrasya tarafından verilen sertifika kapsamındaki ürünün adına veya ticari referansına ilişkin herhangi bir 

değişikliği Efectis Era Avrasya'ya bildirmeyi 

6. İlgili uyumlaştırılmış teknik şartnameler, bu prosedür ve Sertifika kapsamındaki ürüne özgü talimatlar uyarınca 

yapması zorunlu olduğu üretim kontrollerini gerçekleştirmeyi, 
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7. Kontrollerin sonuçlarının kaydedilmesini, istek üzerine Efectis Era Avrasya’ya sunulmasını (Türkçe veya İngilizce), 

8. Üretim ekipmanlarını, belgelerini ve kayıtlarını (performans değişmezliği sertifika şartları ile ilgili talepler dahil) 

hazır bulundurmayı ve denetçilerin görevlerini yerine getirmelerini kolaylaştırmayı, 

9. Belgelendirme veya gözetim denetimleri sırasında denetim ekibinin katılımı için gerekli olan tüm düzenlemeleri 

yapmayı, 

10. CE işaretinin, sadece sertifika kapsamındaki ürünlere ve bu prosedürün EK C. 3. maddesinde belirtilen şartlar 

çerçevesinde zorunlu olarak iliştirilmesini, 

11. Üçüncü taraflarla paylaşılması durumunda, sertifika ve ilgili belgelerin bir bütün olarak çoğaltılmasını, 

12. Sertifika ve uygunluk değerlendirme süreciyle ilgili, Efectis Era Avrasya’nın ticari itibarına zarar verebilecek, 

Efectis Era Avrasya 'nın yetkisiz sayacağı veya yanıltıcı olabileceğini değerlendireceği yazılı ve sözlü herhangi bir 

açıklama yapmamayı, 

13. Sertifikanın askıya alınması durumunda, Efectis Era Avrasya onaylanmış kuruluş kimlik numarası içeren CE 

işaretinin ilgili ürünlere, ürün ambalajlarına, ekli belgelere iliştirilmesinin ve askıya alınan sertifikaların kullanımının 

durdurulmasını, 

14. Sertifikanın iptali durumunda, Efectis Era Avrasya onaylanmış kuruluş kimlik numarası içeren CE işaretinin ilgili 

ürünlere, ürün ambalajlarına ve ekli belgelere iliştirilmesinin durdurulmasını ve iptal edilen sertifikaların kullanımının 

durdurulmasını, 

15. Belgelendirme sözleşmesinde belirtilen tüm borçların zamanında ödenmesini aksi halde sertifikaların iptal 

edileceğini,  

16. Belgelendirme şartlarını uyumluluk ile ilgili kendisine bilgilen tüm şikayetlerin kaydının tutması ve istendiğinde 

veya belgelendirme şartlarına uyumluluğu etkileyen bir kusur ihtimalinde istemeksizin Efectis Era Avrasya ya ibraz 

etmeyi, gerçekleştirilen faaliyetleri kayıt haline getireceğini kabul eder. 

 

7.  BELGELENDİRME KARARI  

 

 Müşteri tarafından sağlanan belgelerin incelenmesi, 

 ITT sonuçları (sadece Sistem 1 için), 

 Üretim sahalarının, varsa fason üretim sahalarının ve FÜK denetimlerinin sonuçları, 

 Eğer varsa, denetleme sırasında gözlemlenen muhtemel uygunsuzluklara müşterinin yanıtları (EK B'ye 

bakınız) temel alınarak, 

Efectis Era Avrasya aşağıdaki kararlardan birini verecektir: 

 

 Sertifikanın gözlem ile veya gözlem olmaksızın yayımlanması, 

 Sertifika yayımının gerekçeli reddi. 

Sertifikanın yayımlanması hiçbir koşulda Efectis Era Avrasya 'nın ürün güvencesi sağladığı anlamına gelmez, ürünün 

teknik ve ticari her türlü sorumluluğu müşteriye aittir. 

 

Belgelendirme kararının verilmesi sürecinin detayları uygunluk değerlendirme sistemi Sistem 1/1+ kapsamındaki 

ürünler için PR 23 Sistem 1/1+ Belgelendirme Prosedüründe tanımlanmıştır. 

 

Belgelendirilmesine karar verilen ürünler ile ilgili bilgiler, her belge yayımından sonra www.efectis.com websitesinde 

yayımlanır. Her yılın Ocak ve Temmuz ayları olmak üzere senede iki kez ÇEvre ve Şehircilik Bakanlığına bildirilir. 

 

8.  CE İŞARETLEME KOŞULLARI 

 

CE işaretleme koşulları, ilgili uyumlaştırılmış teknik şartnamede/harmonize standartta belirtilmiştir. Müşteri, sertifikaya 

sahip herhangi bir ürün için ilgili uyumlaştırılmış teknik şartnamede (Ek C'ye bakınız) ve CPR’da belirtilen şekilde CE 

“Performans Beyanı”nını oluşturacaktır.  

 

Mevcut sertifikaların listesi Efectis web sitesinde (www.efectis.com) yayımlanmaktadır. Bilgiler aşağıdaki gibi 

yayınlanır: 
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Sertifika tipi: CE İşaretleme 

Sertifika numarası: 2184-CPR-00XX 

Müşteri: Örnek 

Adres: ………… Sokak no:…., , İSTANBUL 

Ürün: DUMAN VE ISI BOŞALTMA VANTİLATÖRLERİ 

Teknik şartname/Standart: EN 12101-3 

Giriş: ERA 

Ticari İsmi: FRXX 

Ülke: Türkiye 

 

 

9.  EFECTİS ERA AVRASYA TARAFINDAN YAPILAN GÖZETİM 

 

CE işaretli ürünün gözetim denetim süreci, ilgili uyumlaştırılmış teknik şartnamelerde ve ürüne özgü belirtilen 

talimatlarda belirtilen sıklıkta sertifikanın yayımlandığı andan itibaren yürürlüğe girmektedir. Gözetim denetimi 

öncesinde, güncellenmiş teknik dosya var ise; kapsamda yapılan değişiklikler müşteriden istenir. Güncel bilgiler 

doğrultusunda gözetim denetimi gerçekleştirilir. 

 

10.  EFECTİS ERA AVRASYA'NIN GÖZETİM KAPSAMINDAKİ KARARI 

 

 Üretim sahalarının ve/veya varsa fason üretim sahalarının ve FÜK'ün periyodik denetimlerinin sonuçları 

 Eğer varsa, denetleme sırasında gözlemlenen uygunsuzlukları ve müşterinin düzeltici faaliyetleri (EK B'ye 

bakınız) temel alınarak,  

Efectis Era Avrasya aşağıdaki kararlardan birini verecektir: 

 

 Sertifika yenilenmesi 

 Sertifikanın minör uygunsuzluk ile yenilenmesi 

 Sertifikanın askıya alınması 

 Sertifikanın iptali. 

Gözetim denetimi sonrasında sertifikanın yenilenmesi / askıya alınması / iptal edilmesi sürecinin detayları, uygunluk 

değerlendirme sistemi Sistem 1/1+ kapsamındaki ürünler için PR 23 Sistem 1, 1+ Belgelendirme Prosedüründe 

tanımlanmıştır. 

 

Efectis Era Avrasya tarafından alınan karar müşteriye bildirilir ve bildiriminden itibaren yürürlüğe girer.  

 

Efectis Era Avrasya tarafından verilen sertifikanın iptali durumunda: 

 

 İptal edilen ve askıya alınan sertifika(lar)ın bilgileri yazılı olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığına iletir. 

 Sertifikanın iptali bir yaptırıma neden oluyorsa (bkz. Bölüm 16) Efectis Era Avrasya, Yetkili Kuruluş’u 

bilgilendirecek ve kararını gerekçelendirecektir. 

 Müşteri isterse iptalin ardından ürünler için yeniden başvuru gerçekleştirebilir. 

 Efectis Era Avrasya websitesinde (www.efectis.com) sertifika arama bölümünde ilgili sertifika iptal olarak 

işaretlenir.  

11. SERTİFİKA ALMA ŞARTLARININ DEĞİŞİKLİĞİ 

 

Sertifikanın verilmesini sağlayan başlangıç koşullarındaki herhangi bir değişiklik (yasal statü değişikliği, şirket ünvan 

değişikliği, üretim sahasının değiştirilmesi veya üretim hattının revizyonu, ürünlerdeki değişiklikler, FÜK sistemi 

değişikliği ...) müşteri tarafından Efectis Era Avrasya Ürün Belgelendirme Departmanına yazılı olarak bildirilecektir. 

http://www.efectis.com/
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Bu durumlar sertifikasının askıya alınmasına veya iptal edilmesine sebep olabilecektir. Muhtemel değişiklikler 

aşağıdaki gibi işlemden geçirilir: 

 

11.1. ÜRÜNÜN DEĞİŞİKLİĞİ 

 

CE işaretli ürünün özelliklerinde herhangi bir değişiklik, beyan edilen performansı üzerindeki etkisini değerlendirmek 

için Efectis Era Avrasya tarafından, gerektiğinde uzmanlarla birlikte incelenir. CE işaretli ürünün üretimi tamamen 

durdurulduğunda, müşteri ilgili ürün stoğunun tüketilmesi için gereken zamanı bildirmelidir. Bildirilen zamandan sonra, 

bu ürünün sertifikasının kullanımının durdurulması kararı Efectis Era Avrasya tarafından verilecektir. 

 

11.2. SERTİFİKA SAHİBİ DEĞİŞİKLİĞİ 

 

Sertifika sahibi müşterinin sahiplik yapısında yasal olarak herhangi bir değişiklik veya şirketin adında yapılan herhangi 

bir değişiklik incelenir ve gerektiği durumda Efectis Era Avrasya sertifikayı geri alma/iptal etme hakkına sahiptir. Aksi 

takdirde, Efectis Era Avrasya beyan edilen değişiklikleri dikkate alarak, masrafları müşteriye ait olmak üzere, yeni bir 

sertifika verecektir. 

 

11.3. ÜRETİM SAHASI DEĞİŞİKLİĞİ 

 

Bir üretim sahasının kısmen veya tamamen yerinin değişmesi, üretim sahası değişikliği ürünün performans 

değişmezliğini etkileyebilecek muhtemel değişiklikler oluşturuyorsa, müşterinin sertifikasının iptaline sebep 

olabilecektir. 

  

Bir üretim sahasının kısmi yada bir bölümünün revizyonu/iyileştirilmesi/geliştirilmesi durumu Efectis Era Avrasya 

tarafından incelenecek ve sertifikanın askıya alınmasına veya iptaline neden olabilecektir. Her durumda üretim sahası, 

masrafları müşteriye ait olacak şekilde yeni bir başlangıç denetimine tabi tutulacaktır. Bu denetim aşağıdaki durumlarla 

sonuçlanabilecektir; 

 

 Sertifika iptal edilmiş ise; yeni sertifikasının yayımlanmasına, 

 Sertifika askıya alınmış ise; sertifika askıya alma işleminin sonlandırılmasına, karar verilir. 

 

11.4. FÜK SİSTEMİ DEĞİŞİKLİĞİ 

 

Ürünün performansını etkilemesi muhtemel FÜK sistemi ile ilgili herhangi bir değişiklik oluştuğunda, bu durum Efectis 

Era Avrasya ile yapacağı belgelendirme sözleşmesinde belirtildiği üzere müşteri tarafından anında bildirilmelidir. 

Değişiklik beyan edilmese de periyodik denetim esnasında değişiklik durumu kontrol edilir. Değişiklik varsa denetim 

sırasında denetçi tarafından dokümantasyon incelemesi yapılır. Bu durum sertifikasının askıya alınmasına veya iptal 

edilmesine sebep olabilecektir. 

 

11.5. UYUMLAŞTIRILMIŞ TEKNİK ŞARTNAMELERİN DEĞİŞİKLİĞİ 

 

Müşteri, ürüne özgü uyumlaştırılmış teknik şartnamelerde olan revizyonları sürekli takip etmeli, dikkate almalı ve 

incelemelidir. Bu revizyonlar/değişiklikler; Efectis Era Avrasya 'nın Belgelendirme kuralları/prosedürlerinde, 

uyumlaştırılmış teknik şartnamelerde ve bu uyumlaştırılmış teknik şartnamelerde belirtilen test standartlarında da 

olabilir. Değişikliklerin/revizyonların ürünün beyan edilen performansı veya performansları üzerinde etkisi 

olabildiğinde, müşteri beyan edilen performansların sürdürülmesi, değişmezliği için gerekli önlemleri alacak ve alınan 

önlemleri Efectis Era Avrasya'ya bildirecektir. 

 

12. MÜŞTERİ'NİN SERTİFİKASYON SÜRECİNİN DURDURULMASINA İLİŞKİN TALEBİ 

 

Müşteri, ürünlerinin Efectis Era Avrasya ile sertifikalandırılmasını sürdürmek istemediğinde, sertifikaların geçerlilik 

süresi dolmadan en az 2 (iki) ay önce Efectis Era Avrasya'yı şirket imza yetkilisi tarafından imzalanan antetli kağıda 

yazacağı resmi bir yazı ile bilgilendirecektir. 

 

13. ANLAŞMAZLIK - ŞİKAYET – İTİRAZ 
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Anlaşmazlık: Uygunluk değerlendirme uygulamalarında (tetkik ekibi, tetkik tarihi vb.) mutabakat olmaması 

anlaşmazlık olarak değerlendirilir. 

  

Şikayet: Özel veya tüzel kişiler tarafından uygunluk değerlendirme sistemleri kapsamında verilen hizmetlerle ilgili 

"akreditasyon kuruluşu ile ilgili olanlar dâhil" Efectis Era Avrasya’nın prosedürleri, politikası, hizmet performansı, 

personeli, düzenlediği sertifikalar ve gerçekleştirdiği faaliyetler kapsamında yapılan yazılı memnuniyetsizlik 

başvurularıdır.  

 

İtiraz: Efectis Era Avrasya’nın anlaşmazlık veya şikayet durumunda almış olduğu kararlara karşın uzlaşmanın 

sağlanamama halidir. 

 

CE belgelendirme faaliyeti ile ilgili olarak Efectis Era Avrasya’ya ulaşan belgelendirme prosesi, ürün(ler) ve üreticilerle 

ilgili yazılı ve sözlü anlaşmazlık, itiraz ve şikayetler kayıt edildikten sonra değerlendirmeye alınır. Efectis Era 

Avrasya’ya ulaşan şikayet ve itirazların değerlendirilmesi ve sonuçlandırılmasına ilişkin bilgiler PR25 Şikayet ve 

İtirazların Değerlendirilmesi Prosedüründe mevcut olup söz konusu doküman web sayfasında yer almaktadır. 

 

Değerlendirme İcra Kurulu tarafından gerçekleştirilir. Efectis Era Avrasya şikayet sahibine 15 gün içerinde cevap 

vermek zorundadır. İcra Kurulunun kararı nihai karardır. Efectis Era Avrasya’ ya ulaşan tüm şikayet ve itiraz 

başvuruları son derece gizli olup, hiç bir durumda üçüncü taraflara bilgi verilmez. Gerek görülmesi durumunda yalnızca 

Efectis Era Avrasya’yı akredite eden kurum tarafından ya da yetklili kurum tarafından görülmesine izin verilir. Yasal 

gerekçelerle bilgi verilmesi söz konusu olduğunda kuruluş/müşteri mutlaka haberdar edilir.  

 

Firmaya yönelik objektif deliller içeren şikayetler söz konusu olduğunda veya Bakanlık tarafından gerçekleştirilen 

Piyasa Gözetim ve denetimlerinde uygunsuzluk tespit edildiği durumda, Belgelendirme Müdürü programda olmadığı 

halde firmayla iletişime geçerek, savunma istemeksizin, olağandışı bir denetim gerçekleştirme kararı alabilir. Bu tür 

denetimlerde firmanın mevcut durumu değiştirmesine imkan vermeyecek bir süre öncesinde (en fazla 1 gün önce) 

firmaya haber verilir ve denetim gerçekleştirilir. 

 

14.  CE SERTİFİKASININ KÖTÜYE KULLANIMI 

 

Efectis Era Avrasya, sertifikanın konu edildiği aşağıdaki durumları kötüye kullanma olarak değerlendirir: 

 Başvuru konusu olmayan bir ürün için sertifika kullanımı, 

 İlk başvurunun hala karara bağlanmadığı bir ürün için sertifika kullanımı, 

 Sertifika kapsamı dışında olan ürün tipleri için sertifika kullanımı, 

 Sertifika sahibi olmaksızın ürünlere, ambalajlara veya belgelere CE 2184 işareti iliştirildiğinde. 

Efectis Era Avrasya, tarafından verilen sertifikaların uygunsuz bir şekilde kullanan kişi/kurum/kuruluşa karşı yasal 

işlemleri yapma hakkını saklı tutar ve sertifikanın kötüye kullanımı ile sonuçları hakkındaki bilgiyi tüm yetkili kurum 

ve kuruluşlara iletir. 

 

15.   CE İŞARETLİ ÜRÜNLERİN İŞARETİNİN SONLANDIRILMASI 

 

Belgelendirme koşullarının yerine getirilmemesi durumunda Efectis Era Avrasya tarafından verilen kararı takiben 

sertifikanın askıya alınması veya iptali gerçekleştirilir. Bu durum ilgili ürünlerin ambalajlarında, belgelerinde, tanıtım 

belgelerinde Efectis Era Avrasya onaylanmış kuruluş kimlik numarası içeren CE işaretinin kullanılmasına yasak 

getirecektir. Müşterinin talebini takiben sertifikanın iptali durumunda da aynı durumlar geçerli olacaktır. 

 

16.   DOĞACAK YAPTIRIMLAR 

 

Tüm müşteriler, CE işareti için başvuru yaparak bu prosedürde belirtilen şartlara uymayı kabul eder. Şartlara 

uyulmaması basit bir minor uygunsuzluktan/gözlemden, sertifikanın iptaline uzanan yaptırımlara yol açabilir. 

Yaptırımlar şu şekilde tanımlanmaktadır: 

 

16.1. Gözlem: 
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Denetim sırasında gözlemlenen ve resmi olarak bildirimi yapılan basit uygunsuzlukların Efectis Era Avrasya ile müşteri 

arasında kararlaştırılmış bir süre içersinde düzeltilmesidir. İhlal(ler) devam ederse, uyarı ile gözlem bildirilecektir. 

 

16.2. Uyarı ile gözlem: 
 

Ek kontroller ile gözlem (bkz. Madde 16.1). Eğer gözetim denetim süreci ise; uyarı ile gözlemler devam ederse, CE 

sertifikası askıya alınacaktır. İlk belgelendirme denetimi süreci ise; belgelendirme sözleşmesi fesh edilecektir. 

 

16.3. Takip Denetimi 

 

Takip Denetim; tüm belgelendirme denetimleri esnasında tespit edilerek takibine karar verilen uygunsuzlukların 

giderilmiş olduğunun belirlenmesi amacı ile gerçekleştirilir. Takip denetim gerektiren uygunsuzluklar çoğunlukla majör 

uygunsuzluklar olmakla birlikte, bazı durumlarda minör uygunsuzlukların kapatılması için de takip denetim 

uygulanabilir. Bu karar firmalarda karşılaşılan duruma bağlı olup, baş denetçi tarafından belirlenir. Denetimler 

esnasında bulunan majör uygunsuzlukların giderilmesi için maksimum üç ay süre verilir. Bu süre zarfında ilgili 

uygunsuzluğun giderilmesi için gerekli düzeltici faaliyetlerin yapılmış olduğunun firma yetkilisi tarafından teyit 

edilmesi gerekmektedir. Sahada gerçekleştirilecek takip denetimlerinde mutabık kalınan tarih için denetimin içeriğini ve 

denetim ekibini içeren bir PL2201 Denetim Planı gönderilir. Olağanüstü bir durum olmadıkça majör uygunsuzluğu 

tespit eden denetim ekibinden denetçi/denetçiler seçilir. Takip denetimlerinde genellikle uzman bulunması 

gerekmemekle birlikte, tespit edilen uygunsuzluğun takibi tasarım ya da üretim süreçlerinde mutlaka uzman görüşünü 

gerektiriyorsa, ekipte bir teknik uzman bulundurulur. 

 

16.4. Sertifikanın Askıya Alınması 

 

Majör uygunsuzlukları sona erdirmek için resmi bildirim ile belirli bir süre için Sertifikanın askıya alınmasıdır. Askıya 

alma süresinin bitiminde, veya öncesinde müşteriler askıya alma gerekçesini ortadan kaldırdı ise; bu durumu yazılı/e-

posta ile Efectis Era Avrasya’ya bildirmek zorundadır. Sertifikanın sahibi, Sertifikanın kullanımını geri almak için yeni 

denetime (takip denetime) tabi tutulacaktır. Denetimin tipi, kapsamı ve süresi sertifikayı askıya alma gerekçesine bağlı 

olarak belirlenir. Majör uygunsuzlukların tespiti devam ederse, sertifika iptal edilecektir. 

 

CE belgeli yapı malzemesinin üretimine ara verilmesi veya üretilmemesi durumunda müşteri, verilen belgenin belirli bir 

süre askıya alınmasını veya iptalini talep edebilir. Bu talepler Ürün Belgelendirme Uzmanı tarafından alınır. Talep 

Teknik Koordinatör tarafından değerlendirilir ve karar alınır. Askıya alınma kararı alındığında müşteri sertifikalarıın 

orjinallerini bir bütün halinde Efectis Era Avrasya ya iade etmek zorundadır 

 

Performans Değişmezliği/ Fabrika Üretim Kontol Sistemi Uygunluğu Sertifikalarının askıya alınması süresi 6 ay ile 

sınırlıdır. 6 ay askıya alınan belge için süresinin dolmasının ardından sertifikanın iptali gerçekleştirilir. 

 

16.5. Sertifikanın İptali 

 

Özellikle yıllık gözetim denetimlerine uyulmaması durumunda, sertifika sahibinin gözetim denetimini reddetmesi veya 

sözleşme/hizmet bedelini ödememesi durumunda gerçekleştirilecektir. Ayrıca belgenin askıya alınmasında tespit edilen 

majör uygunsuzlukların giderilmemesi veya müşteri tarafından başlatılan düzeltici faaliyetlerin uygun bulunmaması 

durumunda da da sertifikalarının iptali gerçekleştirilir.  

 

Performasın Değişmezliği Belgesi yada Fabrika Üretim Kontrolünün Uygunluk belgesinin iptaline yönelik karar 

verildiğinde müşteri ile Efectis Era Avrasya arasında yapılan belgelendirme sözleşmesi taraflarca fesh edilir. 

Sözleşmesi fesih edilen ürün(ler)e ait belgenin müşteri tarafından kullanımı durdurulur.Müşteri sertifikalarıın 

orjinallerini bir bütün halinde Efectis Era Avrasya ya iade etmek zorundadır.  

 

Aşağıdaki tabloda, gözlemlenen uygunsuzluk türlerine göre yaptırımlar listelenmektedir: 

 
Uygunsuzluk türü Oluşan yaptırım 

Belgelendirme referans dokümanlarında belirtilen şartlara uyumda küçük 

yetersizlikler 

Gözlem 
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Ürünlerde, ürünün ticari dökümanlarında ve belgelerde CE işaretinin hatalı 

kullanımı 

Gözlem 

CE işaretli ürünlerin sürekli performans değişmezliğini sağlamak için 
gerekli yöntemleri uygulamada uygunsuzluk 

Minör Uygunsuzluk (Belirlenecek süre 

içerisinde düzeltici faaliyet uygulanır) 

Başvurunun karara bağlanmadığı bir ürün için CE işaretinin kullanılması Minör Uygunsuzluk (Belirlenecek süre 

içerisinde düzeltici faaliyet uygulanır) 

Bölüm 11’de tanımlandığı gibi herhangi bir değişikliği bildirmede 

başarısızlık 

Minör Uygunsuzluk (Belirlenecek süre 

içerisinde düzeltici faaliyet uygulanır) 

Efectis Era Avrasya’ın onayı olmadan işaretlenmiş bir üründe 
değişikliklerin uygulanması 

Minör Uygunsuzluk (Belirlenecek süre 

içerisinde düzeltici faaliyet uygulanır) 

CE işaretinin ürünlerde ve ürüne ait ticari belgelerde usülsuz kullanımı Minör Uygunsuzluk (Belirlenecek süre 

içerisinde düzeltici faaliyet uygulanır) 

Denetçilerin görevlerinin bir parçası olan kontrollerinin reddedilmesi Majör Uygunsuzluk (Sertifikanın askıya 

alınması) 

Piyasaya arz edilmemiş ürün için sahte sertifika yayımı Majör Uygunsuzluk (Sertifikanın askıya 

alınması) 

Belgelendirme şartların uygulanmasında alınan kararlarla uyuşmayan 
faaliyetler 

Majör Uygunsuzluk (Sertifikanın askıya 

alınması) 

Gözetim denetimlerin başarısız sonuçlanması veya reddi Majör Uygunsuzluk (Sertifikanın iptali) 

Piyasaya arz edilmiş ürün için sahte sertifika yayımı Majör Uygunsuzluk (Sertifikanın iptali) 

Efectis Era Avrasya tarafından sağlanan Belgelendirme hizmetleri için 
ödenmesi gereken tutarların zamanında ödenmemesi 

Majör Uygunsuzluk (Sertifikanın iptali) 

 

Aşağıda belirtilen denetim faaliyetleri dışındaki sebeplerle de Performansın Değişmezliği/Fabrika Üretim Kontrol 

Sistemi Uygunluğu Sertifikası iptal edilebilir;  

 

- Müşteri talebi,  

- Müşterinin iflası veya sertifika kapsamındaki faaliyetine son vermesi,  

- Müşteriye ait ticari kimlik bilgisinin değişmesi,  

- Müşterinin askıya alma şartlarını kabul etmemesi,  

- Askı halinin kaldırılması için gerçekleştirilen takip tetkiklerinde, belirlenen uygunsuzlukların öngörülen 

sürelerde kapatılmaması,  

- Müşterinin sertifikayı, sertifika kapsamında belirtilen ürün veya hizmetten farklı alanlarda, yanıltıcı ve haksız 

kullanması,  

- Müşterinin sertifikada belirtilen tesis adresinde bulunamaması,  

- Müşterinin sertifika ve ekleri üzerinde tahrifat yapması sonucu. 

 

17.  BEDELLER 

 

Hizmet bedellerine ilişkin bilgi Hizmet Teklifi/Sözleşmesinde detaylı olarak yazılmıştır. Belgelendirme için müşteriden 

talep edilecek ücretler için FR2210 Belgelendirme Hizmetleri Fiyat Listesi’ni EEA İcra Kurulu her sene başında gözden 

geçirerek gerekiyorsa günün şartlarına göre hazırlar ve müşterilerine sunar. Fiyat listesi belgelendirme, gözetim 

denetim, takip denetimi, belge revizyonu adam/gün birim fiyatlarını kapsamaktadır. EEA İcra Kurulu tarafından 

onaylanan ücretler müşterilere Ürün Belgelendirme Müdürlüğü tarafından bildirilir. EEA müşteriden yaptığı 

faaliyetlerin dışında belgenin kullanım hakkı vb. hususlar için herhangi bir ücret talep etmez. 
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18. DÜZENLENEN SERTİFİKALARDA EEA TARAFINDAN YAPILAN HATALARIN TESPİTİ HALİNDE 

YAPILACAK İŞLEMLER 

 

EEA tarafından düzenlenen sertifikalarda hata oluşmaması için, Belgelendirme Komitesi toplantılarında alınan kararlar 

sonrasında düzenlenen basılı belgeler EEA belgelendirme personeli tarafından müşteri bilgileri ile karşılaştırılarak 

doğruluğu kontrol edilir. Yapılan bu kontroller FR2208 Belgelendirme Komitesi Karar Formunda bulunan son kontrol 

kısmına işlenir ve belgelerin hatalı gönderilmesinin önüne geçilmesi sağlanır. 

 

Ancak buna rağmen, EEA’nın düzenlediği belgeler üzerinde sistem denetimlerinde, piyasa gözetimi ve denetimlerinde, 

müşteri incelemeleri vb. gibi durumlarda hata yapıldığının tespit edilmesi durumunda yapılacak işlemler aşağıda 

açıklanmaktadır. 

 

Belgede hata yapıldığı EEA’ya yazılı veya sözlü olarak iletilebilir. Bu durumda EEA uzmanları tarafından belgenin 

hatalı olup olmadığı EEA kayıtlarından incelenir ve hatanın nedeni araştırılır. Hata tespiti ve hatanın giderilmesi için ne 

işlemlerin yapılacağı hakkında müşteri ve hatayı tespit edene yazılı bilgi verilir. 

Yapılacak olan ilk Belgelendirme Komitesine belgedeki hatalar hakkında bilgi verilir ve komitenin alacağı karar 

doğrultusunda işlem yapılır. Ayrıca hatanın tekrar oluşmaması için gerekli düzeltici ve önleyici faaliyet çalışmaları 

başlatılır. 

 

 

 

19. DOKÜMANTASYON 
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PL2201 Denetim Planı 

FR2208 Belgelendirme Komitesi Karar Formu 

FR1807 Numune Alma Tutanağı 

FR2202 Uygunsuzluk formu 

FR2203 Denetim Sonuç Bildirim Formu 

LS2201 Denetim Katılımcı Listesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GENEL CE İŞARETLEME KURALLARI 
PROSEDÜRÜ 

 

HAZIRLAYAN ONAYLAYAN 

  

PR22/REV03/15.12.2020  SAYFA:12/22  
Orjinal imza bulunmayan, basılmış nüshalar kontrolsüz kopyadır 

EK A.  CE BELGELENDİRME İÇİN BAŞVURU DOSYASI İÇERİĞİ 

 

Belgelendirme için ilk başvuru FR2801 Ürün Belgelendirme Başvuru Formu ile gerçekleştirilir. Başvuru aşağıdaki 

teknik belgeleri içerecektir: 

 

1. Üretim sahasının adresi, 

2. Şirketin organizasyonu (organizasyon şeması vb.) 

3. Malzemelerin tanımı ve özellikleri 

4. Sistem 1 kapsamındaki ürünler için; eğer ilk tip testleri veya hesaplamaları yapılmışsa, performansla ilgili geçerli 

raporun kopyası ve ilgili ürün (ler) için sonraki değişiklik taahhüdü 

5. FÜK el kitabı (ileride ayrıntılara bakınız) 

6. FÜK sistemi (ileride ayrıntılara bakınız) 

7. Varsa: 

 Müşteriye ait performans değişmezliği sertifikaları (tüm sistemler) 

 ISO 9001 sertifikası (veya başka bir kalite belgesi türü). 

Dağıtıcılar için, başvuru aşağıdakileri de içermelidir: 

8. Kendi markası altında dağıtımını yaptığı ürünün imalatçısı tarafından CE işareti verilerini kullanmak için verilen 

yetki: testler ve denetim (her gözetim periyodu için bu yetkinin sürdüğünün kanıtı sağlanmalıdır) 

9. Dağıtıcıdan söz eden ve ürüne Dağıtıcı tarafından verilen ticari referansı açıkça gösteren sınıflandırma raporu. 

 

Paylaşımlı test yöntemlerini veya ardışık testleri (CPR’ın 36. Maddesi) kullanan Üreticiler için, başvurunun 

aşağıdakileri de içermesi gerekir: 

10. CE işareti test verilerinin sahibi imalatçı tarafından bu verilerin kullanılması için verilen yetki (her gözetim periyodu 

için bu yetkinin sürdüğünün kanıtı sağlanmalıdır). 

 

1.  FÜK EL KİTABI 

 

İlgili her üretim sahası için, el kitabı aşağıdakileri tanımlar. 

Dağıtıcılar için, bu el kitabı aşağıda en azından kırmızı renkte gösterilen noktaları ayrıntılarıyla belirtmelidir. 

 

a) Organizasyon: 

 

 Sorumluluk ve yetki: Performans değişmezliğini yöneten, gerçekleştiren ve kontrol eden tüm personelin 

sorumlulukları, yetkileri ve ilişkileri tanımlanacaktır. 

o Şirket içinde, uygun olmayan ürüne yönelik önlemleri alma yetkisine sahip personel 

o Şirket içinde, uygunsuzlukları tespit etme ve kayıt altına alma yetkisine sahip personel. 

 Yönetimin FÜK ile ilgili temsilcisi: Müşteri, diğer yetkililerden bağımsız olarak, ürünlerin ilgili teknik 

özelliklerinin gerekliliklerinin uygulandığını ve sürdürüldüğünü garanti etmek için gerekli yetkiye ve 

sorumluluğa sahip olan bir yönetim temsilcisi atayacaktır. 

 Yönetimin gözden geçirmesi: FÜK’ün geçerliliğini ve etkinliğini garanti etmek amacıyla yönetim tarafından 

düzenli aralıklarla ve kurulan sisteme uygun olarak gözden geçirilecektir. İncelemelerin kayıtları en az 10 yıl 

tutulacaktır. 

b) Kontrol sistemi - Personel – Belgeler 

 Kontrol sistemi: Müşteri, ürünün ilgili uyumlaştırılmış teknik şartnamenin gerekliliklerini karşıladığından emin 

olmak için bir sistem kurmalı ve güncel tutmalıdır. 

 Personel: Müşteri, tüm üretim ekipmanlarının işletilmesi ve bakımı için uygun eğitim almış personel 

görevlendirecektir. 
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 Dokümanlar: Müşterinin dokümanları ve prosedürleri FÜK’e ve ilgili ürünün üretim süreçlerine/teknk 

şartnameye uyacaktır ve bunlar bir el kitabında tam olarak açıklanacaktır. 

c) El kitabı ayrıca aşağıdakileri içerecektir: 

 Organizasyon şeması, ürünün performans değişmezliği ile ilgili yönetim sorumlulukları ve yetkileri 

 Hammaddeler için girdi kontrol yöntemleri 

 Uygulanan üretim, üretim kontrolü ve diğer sistematik teknikler, işlemler ve ölçümler 

 Üretim öncesinde, üretim sırasında ve sonrasında yapılan kontrol ve testler ile bunların sıklıkları 

 Kontrollerin, testlerin veya hesaplamaların gerekli kayıtları 

 Sadece Dağıtıcı için: Ürünle ilgili koşulları da içeren üreticiden sipariş verme yöntemi 

 Sadece Dağıtıcı için: Ürün etiketleme yöntemi 

 Sadece Dağıtıcı için: Pazarlamadan önce ürünlerin incelenmesi ve doğrulanması yöntemi 

 Düzeltici önleyici faaliyet gerektiren uyumsuzluk durumlarının kayıtları ve bu amaca yönelik alınan önlemler 

d) Test ekipmanı: FÜK için gerekli olan test ekipman(lar)ının kalibrasyon sertifikaları ve raporları 

 

e) Kontroller ve testler: İlgili uyumlaştırılmış teknik şartnamenin şartlarına göre. 

 Kontrol sistemi: Müşteri, ürünün ilgili uyumlaştırılmış teknik şartnamenin gerekliliklerini karşıladığından emin 

olmak için prosedüre dayalı bir sistem kurmalı ve güncelleştirmelidir. 

 Personel: Müşteri, tüm üretim prosesinin işletilmesi ve denetimi için uygun eğitim almış personel 

görevlendirilecektir. 

 Dokümanlar: Müşterinin dokümanları ve yöntemleri FÜK’e ve ilgili teknik şartnameye uyacaktır ve bunlar bir 

el kitabında tam olarak açıklanacaktır 

f) CE işareti: 

 Müşteri, ürünler için işaretleme yöntemlerini oluşturacak, belgeleyecek ve güncelleyecektir. 

 Ürün, teknik şartnameye ve CPR’a uygun olarak işaretlenmelidir. 

 İzlenebilirlik koşulları için, müşteri, ilgili uyumlaştırılmış teknik şartname ve uygun olduğunda onaylanmış 

kuruluşlar grubu tarafından yayımlanan rehber dokümanlar doğrultusunda gerekli kayıtları oluşturacak ve 

güncelleyecektir. 

2.    FÜK SİSTEMİ 

 

Müşteri tarafından oluşturulmuş güncel birim içinde uygulanan prosedürler, talimatlar/iş akış şemaları veya 

formlar/planlar/listeler anlamına gelir. 

Dokümanlara örnekler: 

 Malzeme girdi kontol, imalat/üretim ve montaj üzerine yapılan kontrol işlemleri 

 Kontrollerin sonuçları 

 Kabul kriterleri, kontrol planları 

 Numune alma/örnekleme ve kontrol periyotları ile ilgili ayrıntılar 

 Bitmiş üründe yapılan son kontrol işlemleri. 
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EK B. ÜRÜNÜN UYGUNLUK DEĞERLENDİRMESİNE YÖNELİK KONTROLLER 

 

1. ITT 

ITT ile ilgili şartlar, Efectis Era Avrasya tarafından yayınlanan özel talimatlarda açıklanmıştır. 

 

Başlangıç tip deneyi için numune alma işlemi, Sistem 1 /Sistem 1+ ‘de ilgili uyumlaştırılmış teknik 

şartnamede/harmonize standartta belirtiliyor ise; başlangıç muayenesi sırasında, onaylanmış kuruluşun temsilcisi 

tarafından ve imalatçı temsilcisinin katılımıyla yapılır. Numune, ilgili uyumlaştırılmış teknik şartname/harmonize 

standardına uygun olarak tanımlanan (imalatı tamamlanmış ve dağıtım için hazır) mamullerden alınır. Numune, rastgele 

alınır ve normal imalatı temsil eder nitelikte olmalı, numunenin sadece deney için kullanılacağı açıkça belirtilmelidir. 

Onaylanmış kuruluşun temsilcisi gerekli ayrıntıları FR1807 Numune Alma Tutanağı ile kayıt altına alır. EEA, 

müşteriden alınan numunelerinin alınması, taşınması ve tedarikçi laboratuvardan sonuçlarının elde edilmesine kadar 

numunelere zarar gelmemesi için azami önem alır. Alınan numuneler müşteri malı olarak tanımlanır, korunur ve 

güvenliği sağlanır. Herhangi bir müşteri malı kaybolursa, zarar görürse veya kullanım için uygun olmayan halde 

bulunursa bu durum müşteriye yazılı olarak bildirilir. Müşteri malına ait kayıtlar birimlerce muhafaza edilir. 

 

2. DENETİMLER 

Üretim saha(lar)sının ve FÜK’ün ilk denetimi, ilk başvuru işleme alındığında gerçekleştirilir. Üretim sahası birden fazla 

olduğunda, ilk denetleme her bir iş sahasında gerçekleştirilecektir. Gerektiğinde, eğer varsa, iç veya dış fason üretim 

sahasında da denetleme yapılacaktır. 

 

Not: Müşteri, üretim prosesinde ürünlerinin performans değişmezliğinin sürdürülmesi için koşulların sağlandığına dair 

kanıt göstermelidir. FÜK sistemi denetim tarihinden en az 2 ay önce kurulur ve bu kurallarda belirtilen ilgili başvuru 

belgelerinin koşullarını yerine getirir. Detaylar ve kontrol işlemleri talep edildiğinde verilir. 

 

İlk sertifika verildikten sonra, ilgili uyumlaştırılmış teknik şartnamenin belirttiği periyodlarda veya ürüne özgü 

talimatlarda belirtilen sıklıkta FÜK gözetim denetimleri yapılır. Performans değişmezliği / Fabrika Üretim Kontol 

Sistemi Uygunluğu Sertifikası ’nın devamı Fabrika Üretim Kontrolünün, Tesisin, İmalatın Sürekli Gözetimi ile 

gerçekleştirilir. 

 

Denetimlere firma yetkilileri ve denetim ekibinin katıldığı, baş denetçinin liderliğinde gerçekleştirilen açılış toplantısı 

ile başlanır. Açılış toplantısında PL2201 Denetim Planı’ nda belirtilen konular ile ilgili ön bilgilendirme yapılır. Baş 

denetçi tarafından gerekli görülmesi durumunda denetim gerçekleştirilecek saha, proses ve ürünler için ön bir durum 

değerlendirmesi ve sahadan ön bilgi toplamak amacıyla kuruluş temsilcileri ile birlikte hızlı bir saha turu 

gerçekleştirilebilir. 

 

Denetimin tamamlanmasından sonra baş denetçinin liderliğinde firma temsilcilerinin katılımı ile kapanış toplantısı 

düzenlenir. Kapanış toplantısının amacı, belgelendirme ile ilgili öneri de dahil olmak üzere denetim sonuçlarının 

sunulmasıdır. Uygunsuzluklar, kanıtların doğru olduğu ve uygunsuzlukların anlaşıldığından emin olmak için firma ile 

müzakere edilir. Uygunsuzlukların firma tarafından resmen kabulü için hazırlanan FR2202 Uygunsuzluk formu baş 

denetçi tarafından firma temsilcisinin onayına sunulur. Uygunsuzlukların firma temsilcisine sunulmasını takiben, 

tespitlerin firma tarafından kabulünün teyidi olarak FR2202 Uygunsuzluk Formunda ve FR2203 Denetim Sonuç 

Bildirim Formu firma temsilcisine imzalatılır. Belirlenen tüm uygunsuzluklar, denetim ekibi firmadan ayrılmadan önce 

firma temsilcisine kabul ettirilmelidir. Eğer firma temsilcisi uygunsuzlukları kabul etmek istemiyorsa, uygunsuzlukların 

giderilmemesi durumunda belgelendirmenin mümkün olamayacağı ve isterse itirazına ilişkin olarak yazılı başvuruda 

bulunabileceğini belirtir. Firma temsilcisinin yapacağı itiraza ilişkin olarak PR 25 Şikayet ve İtirazların 

Değerlendirilmesi Prosedürü ile şikayet ve itiraz süreci işletilir. Baş denetçi, FR2202 Uygunsuzluk Formu‘nun bir 

kopyasını firmaya bırakır ve bulunan uygunsuzlukların kapatılması ile ilgili gerekli bilgiyi verir. LS2201 Denetim 

Katılımcı Listesi ile açılış ve kapanış toplantı katılımcıları kayıt altına alınır. Denetim ekibi hiç bir şekilde belge 

düzenlenme tarihine ilişkin herhangi bir söz ya da taahhütte bulunamaz. 

 

Uygunsuzluk dereceleri 

 

Denetim sırasında, üç uygunsuzluk düzeyi bildirilebilir: 
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 Gözlem: FÜK ile ilgili belirli bir risk göstermeyen ancak bir sonraki denetim öncesinde dikkate alınması 

gereken uygunsuzluk. 

 Küçük (Minör) uygunsuzluk: Düzeltici önlemlerin belirli bir süre içinde alınması durumunda FÜK ile ilgili 

olarak fiili risk oluşturmayan uygunsuzluk. 

 Önemli (Majör) uygunsuzluk: FÜK sistemin genelinin sürekli uygulanmasını etkileyebilecek ve/veya 

müşteriye sunulan ürünün istenilen şartlarda karşılanmasını olumsuz etkileyen uyumlaştırılmış teknik şartname 

ya da yönetmelik şartlarından herhangi birinin veya alt başlıklarının yeterli olarak tanımlanmaması ve/veya 

sistematik olarak uygulanmaması durumudur. Önemli (majör) bir uygunsuzluk, ek olarak kısmi veya tam 

denetim gerektirebilir. 

İlk denetim veya yıllık gözetimde tespit edilen ve bir sonraki denetim sırasında tekrar görülen sapmalar otomatik olarak 

üst uygunsuzluk derecesine sınıflandırılır. Büyük bir uygunsuzluk durumunda, sertifikalarının askıya alınması veya 

iptal edilmesi kararı alınabilir. 

 

İlk denetim veya yıllık gözetimde tespit edilen uygunusuzlukların giderilmesi için müşteri tarafından düzeltici/önleyici 

faaliyet başlatması talep edilir.  

 

Düzeltici Faaliyetler 

 

Herhangi bir denetim (başlangıç, gözetim veya takip) sonrasında denetçi, varsa tespit edilen uygunsuzlukların bir listesi 

de dahil olmak üzere, denetlenen üretim sahası için FR2203 Denetim Sonuç Bildirim Formunu müşteriye verecektir. 

Eğer varsa, uygunsuzluklar için müşteriye FR2202 Uygunsuzluk Formu verilecektir. Denetlemeyi takiben kapanış 

toplantısında, ‘UYGUNSUZLUK BİLDİRİMİ' tablosu denetçi tarafından doldurulacak ve taraflar tarafından 

imzalanacaktır (müşteri, açıklanan uygunsuzluğu kabul ettiği veya etmediği takdirde): 

 

UYGUNSUZLUK BİLDİRİMİ 

  GÖZLEM   KÜÇÜK(MİNÖR) UYGUNSUZLUK    BÜYÜK(MAJÖR) UYGUNSUZLUK 

Uygunsuzluk Açıklaması 

Esas alınan şart(lar) - 
- 
- 

 

Takip Denetimi gerekli mi ?     Evet     Hayır 

Denetçinin Adı ve İmzası : 

Üretici / Taşeronun Onayı     Evet     Hayır 

Üretici / Taşeron İçin 

(Ad, soyad, pozisyon): 

______________________________________ 

Tarih : ____________ İmza: ___________________ 
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15 günü aşmayan bir süre içerisinde, müşteri ‘YAPILACAK DÜZELTİCİ FAALİYET' tablosunu doldurduktan 

sonra, denetçiye ve Efectis Era Avrasya'nın Ürün Belgelendirme bölümüne her bir FR2202 Uygunsuzluk Formu’nun 

bir kopyasını geri gönderecektir. 

 

‘Yapılacak Düzeltici Faaliyet' tablosu aşağıdakileri içerecektir: 

 

 Gözlemlenen uygunsuzlukları düzeltmek için müşterinin uygulamayı kabul ettiği düzeltici eylemler 

 Planlanan düzeltici önlemlerin uygulanacağı zaman aralığı 

 Tarih, müşterinin tam adı, ünvanı ve imzası. 

Yapılacak Düzeltici Faaliyet 

Faaliyetin Tamamlanacağı Tarih  

 

İmalatçı / Taşeron İçin 

(Ad, soyad, pozisyon): 

_________________________________________
_______________ Tarih: ____________ İmza: ___________________ 

 

Efectis Era Avrasya, müşteriye tamamlanmış denetim raporunu gönderecektir. Müşteri tarafından öngörülen sürenin 

sonunda, Efectis Era Avrasya düzeltici faaliyetlerin uygulanmasını kontrol edecektir. Bu amaçla “Düzeltici Faaliyetin 

Değerlendirilmesi” tablosu Efectis Era Avrasya denetçisi tarafından doldurulacaktır. 

 

 

DÜZELTİCİ FAALİYETİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Yapılacak düzeltici faaliyetler yeterli mi ?     EVET     HAYIR 

Faaliyetin tamamlanacağı tarih azami süre(90 gün) içerisinde mi ?     EVET     HAYIR 

Yorum(lar):  

XXX  

DENETÇİ Adı ve Soyadı : Tarih : ____________ İmza: ___________________ 

 

Öngörülen sürenin sonunda, Efectis Era Avrasya müşteri tarafından gönderilen objektif kanıtları kontrol edecektir. 

Değerlendirme ile birlikte “Düzeltici Faaliyete İlişkin Kanıtların Gözden Geçirilmesi” tablosu denetçi tarafından 15 

gün içinde doldurulacaktır.  
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Düzeltici Faaliyete İlişkin Kanıtların Gözden Geçirilmesi  
(Objektif kanıt elde edildiğinde tamamlanması gerekir) 

Objektif kanıt var mı ?     EVET     HAYIR 

Evet ise: 

İncelenen dokümanlar: 

 

Doküman (lar) yeterli mi ? 

XXX     EVET              HAYIR 

XXX     EVET              HAYIR 

XXX     EVET              HAYIR 

Alınan kanıtlar değerlendirme için yeterli mi ?     EVET     HAYIR 

Yorumlar: 

XXX  

Denetçi Adı ve Soyadı : Denetçi Adı Tarih: ____________ İmza: ___________________ 

 

Objektif kanıtların değerlendirilmesinin ardından “Uygunsuzlukların Kapatılması” tablosu denetçi tarafından 

doldurulacak.  

 

UYGUNSUZLUKLARIN KAPATILMASI 

Denetim türü     İlk Denetim     Gözetim Denetim     Takip Denetimi 

Denetim Tarihi:   

Düzeltici Faaliyet Uygunluğu  

(içerik ve tamamlanma tarihi): 
   EVET     HAYIR 

Değerlendirilen objektif kanıtlar: 

XXX 

XXX 

XXX 

Yorumlar : 

XXX 

Düzeltici Faaliyet Uygulaması Yeterli mi ? : 
Yorumlar: 
XXX 

   EVET     HAYIR 

Uygunsuzluğun 
Kapatılması: 

    Uygunsuzluk Kapatıldı     Uygunsuzluk Kapatılmadı 

       Yeni uygunsuzluk formu no: _________________ 

Denetçi Adı ve Soyadı: Denetçi adı Tarih: ____________ İmza: ___________________ 

 

Tüm uygunsuzlukların değerlendirilip kapatıldığı durumda, denetçi, Belgelendirme Komitesine sertifika yayımı 

doğrultusunda öneride bulunur. Belgelendirme Komitesinin gözden geçirmesi sonucu denetim ekibinin değerlendirmesi 

uygun görülür ise belgelendirme kararı verilir. 

 

Kapatılmayan uygunsuzluklar için yeni bir uygunsuzluk formu doldurulur ve süreç baştan işletilir. Denetim tarihinden 

itibaren 90 gün içerisinde süreç tamamlanmalıdır. 90 gün içerisinde tamamlanmayan denetim uygunsuzlukları 

durumunda belgelendirme başvurusu iptal edilir. Aynı durum, gözetim denetimlerinde oluşur ise sertifika iptal edilir. 
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EK C.   SERTİFİKALAR, UYGUNLUK BEYANLARI VE CE UYGUNLUK İŞARETİ 

 

1. SERTİFİKA 

 

Efectis Era Avrasya tarafından verilen sertifikanın içeriği, NB-CPR/14-612r7 nolu CIRCA-BC Rehber Dokümanında 

tanımlıdır. 

 

Sertifika sahibinin farklı lokasyonlarda birden fazla temsilcisi olabilir. Temsilciler için sertifika sahibinin talebi 

doğrultusunda sertifika düzenlenebilir.  

 

Sertifika, Türkçe ve İngilizce olarak çift dilde hazırlanır, ancak sertifika sahibinin talep etmesi halinde ilave olarak 

başka bir Avrupa Birliği resmi dilinde de hazırlanabilir.  

 

Sistem 1/1 + Performansın Değişmezliği Sertifikası;  
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Sistem 2+ Fabrika Üretim Kontrolü Uygunluk Sertifikası; 
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2. CE PERFORMANS BEYANI  

Sertifika sahibi sertifika kapsamına giren her ürün tipi için bir performans beyanı oluşturacak ve kullanıma sunacaktır 

Serifika sahibinin antetli kağıdına yazılacak ve 574/2014 AB Komisyonu karar sayılı Yapı Malzemeleri Yönetmeliği 

(305/2011/AB) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik CPR Ek III'te tanımlandığı gibi aşağıdaki bilgileri 

içerecektir: 

 

PERFORMANS BEYANI 

 

No: … 

1. Ürün tipi kimlik kodu: ... 

... 

2. Kullanım amacı veya amaçları: 

... 

3. İmalatçı: 

... 

4. Yetkili Kişi Adı ve Adresi: 

... 

5. Performansın Değişmezliğinin Değerlendirilmesi ve Doğrulanması Sistemi/sistemleri: 

... 

6-a. Uyumlaştırılmış standart: 

 

       Onaylanmış kuruluş/lar: 

 

6-b. Avrupa Değerlendirme Esası: 

 

       Avrupa Teknik Değerlendirmesi: 

 

       Teknik Değerlendirme Kuruluşu:  

 

       Onaylanmış Kuruluş/lar: 

 

7. Beyan edilen performans/lar 

…. 

 

Bu kısımda aşağıdakiler belirtilir: 

 

a) 2 numarada bahsedilen kullanılan amacı/amaçları için uyumlaştırılmış teknik şartnamelerde belirlenen temel 

karakteristiklerin listesi. 

b) Her bir temel karakteristik için, ilgili temel karakteristikle ilgili seviye, sınıf veya bir tanım şeklinde ifade edilen 

performans veya performans beyan edilmyecekse NPD harfleri kullanılır. Bu kısım uyumlaştırılmış teknik şartname ile 

performans değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistemleri arasındaki bağlantıları gösteren bir tablo 

aracılığıyla yaoı malzemesinin her bir temel karakteristiğine uygulanarak doldurulabilir. 

 

Performans açık ve net bir şekilde beyan edilir. Bu yüzden performans, performans beyanına sadece son kullanıcı 

tarafından uygulanacak bir hesaplama formülü girilerek tanımlanamaz. Ayrıca referans belgelerinde gösterilen 

performans seviye veya sınıfları performans beyanında yeniden oluşturulur, dolayısıyla performans beyanında yalnızca 

bu dökümanlara referans verilerek ifade edilemez. 

... 
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Temel özellikler 

 

 

Performanslar 

 

 
Uyumlaştırılmış teknik özellikler 

Sütun 1, bu Ek’in 

üçüncü fıkrasında 

belirtilen kulanım 

amacı veya 

amaçları için 

uyumlaştırılmış 

teknik şartnamede 

belirtilen temel 

karakteristiklerin 

listesini içerir. 

Sütun 1’de listelenen ve bu 

yönetmeliğin 8 inci maddesinin 

gereklerine uygun olan her bir 

temel karakteristik için, sütun 

2; ilgili temel karakteristiklere 

ilişkin seviye ve sınıf veya 

açıklama şeklinde ifade 

edilmiş beyan edilen 

performansı içerir. 

Performans beyan 

edilmeyecekse NPD harfleri 

kullanılır. 

Sütun 1’de listelenen her temel 

karakteristik için sütun 3; 

a) İlgili uyumlaştırılmış standarda ve 

tarihine atıf ve gerektiğinde kullanılan 

özel ya da uygun teknik 

belgenin referans numarası veya 

b) Mevcut ise, ilgili Avrupa 

Değerlendirme Esası ve tarihine atıf ve 

kullanılan Avrupa Teknik 

Değerlendirmesinin referans numarasını 

içerir. 

CPR’ın 37 veya 38. bölümüne uygun olarak, 

özel teknik dokümanlar kullanıldığında, 

ürünün karşılayacağı şartları belirtin 

:… 

 

8. Uygun Teknik Belge ve / veya Özel Teknik Belgelendirme: 

 

Yukarıda tanımlanan yapı malzemesi beyan edilen performans/lar grubuna sahiptir. Yapı Malzemeleri Yönetmeliği 

(305/2011/AB) uyarınca hazırlanan bu performans beyanı sadece yukarıda tanımlanan imalatçının sorumluluğu altında 

yayımlanır. 

 

İmalatçı adına imzalayan: 

... 

[Isim]…………… 

 

[Düzenlenen yer]……………………………………..[Düzenleme tarihi] 

 

[İmza]…………………………………….. 

 

 

3. CE UYGUNLUK İŞARETİ 

CE işareti ve beraberindeki bilgiler, aşağıdaki yerlerden birine iliştirilecektir (bir ürün ailesine özgü özel kurallar hariç 

olmak üzere ve aksi belirtilmedikçe): 

 

 Ya ürünün kendisinde 

 Veya üründe yapıştırılmış bir etikette 

 Veya ürün paketinde 

 Veya beraberindeki ticari belgelerde 

4. CE İŞARETLEME İÇİN İSİM ETİKETİ  

 

CE etiketi için gerekli bilgiler ilgili uyumlaştırılmış teknik şartnamede /harmonize standartta tanımlıdır. İsim etiketi 

hazırlanırken mutlaka uyumlaştırılmış teknik şartnameye uygun hareket edilmelidir.  

 

Asgari aşağıdaki bilgileri içermelidir: 

 

 CE logosu (belirtilen şekil) 

 Efectis Era Avrasya'ın kimlik numarası (2184) 

 Sertifika sahibinin/firmanın adı veya markası 

 Sertifika sahibinin/firmanın tescilli işyerinin adresi  
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 İşaretin iliştirildiği yılın son iki basamağı 

 Performans Beyanı referansı numarası / sayısı 

 Sertifikanın numarası 

 İlgili uyumlaştırılmış teknik şartnamenin/harmonize standardın referansı ve yılı 

 Ürünün tanımı ve kullanım amacı (ürünün veya bileşenlerin isim ve kod numarası) 

 Ürün için ilgili uyumlaştırılmış teknik şartnamenin gerektirdiği özellikler (uygulanabilir olduğu yerde “NPD” 

belirtilmelidir). İlgili ürüne özgü bu özellikler uyumlaştırılmış teknik şartnamelerde detaylandırılır ve özel 

Kurallar'da hatırlatılır. 

 

CE logosu 

 

CE logosunun rengi belirtilmemiştir, ancak logo seçilen materyal üzerinde kusursuz bir biçimde okunabilir olmalıdır. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


